
 
 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت تحصیالت عالی
 «ابو علی ابن سینا » ریاست پوهنتون علوم طبی کابل 

 معاونیت مالی و اداری 
مریت منابع بشری 

 
 ا

 مدیریت عمومی استخدام

 فورم درخواستی و اسناد مورد نیازرهنمود تسلیم دهی        

پوهنتون علوم طبی (  و پنجم چهارم رتبه )سوم، مسلکی هایبست امتحان رقابت آزاد پروسه  در جهت اشتراکاز تمام متقاضیان واجد شرایط،      

شود تا مراتب ، رسانیده می اعالن گردیده  "ابو علی ابن سینا" علوم طبی کابلپوهنتون  ،آمریت منابع بشری که از طریق  "ابو علی ابن سینا" کابل

 :آتی را جداً رعایت نمایند

های نظاامی در جریاان پروساه    های خدمات ملکی، بست هرگاه کاندیدان بست"مقام عالی ریاست جمهوری  29ماده دوم فرمان شماره مطابق  .1

 ."گردندتعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می

-باه وزرات تحصیالت عالی  استفاده نمایند. جهت دریافات فاورم    ،ای خدمات ملکیهرم رسمی بستتا از فو ،محترم مکلف هستند کاندیدا های .9

-مراجعه نمایند و یا جهت دریافت فورم درخواساتی باه   "ابو علی ابن سینا "صورت حضوری در آمریت منابع بشری، پوهنتون علوم طبی کابل 

اباو علای   "، ویب سایت پوهنتون علوم طبی کابل )www.mohe.gov.af(وزارت تحصیالت عالی به بخش کاریابی ویب سایت  صورت آنالین

مراجعاه  ( iarcsc.gov.af)و ویب سایت کمیسیون محترم مساتقل  اصاالحات اداری و خادمات ملکای     )  www.kmus.edu.af ("ابن سینا

   نمایند.

اساناد    ، ماتمم از خانه پری دقیاق  را بعد "ابو علی ابن سینا" پوهنتون علوم طبی کابلکاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی  .3

در  قابل ذکار اسات کاه    .نمایند ارسال  kmu.hr22@gmail.com: آدرساعالن  به ایمیل  میعاد معینهقبل از ختم تحصیلی و تجربه کاری 

حجام اساناد ارساالی    . در غیر آنصورت اسناد شما مورد ارزیابی قرار نخواهاد گرفات   ل نام بست مورد نظر را درج کنید( ایمیsubjectموضوع )

 تنظیم گردد. pdf به فارمتنباشد و تمام اسناد  MB 5بیشتر از 

 د.  نباش و یا سایر مراجع ذیربط تحصیالت عالیوزارت  وزارت معارف/ ید تائید شده تحصیلی باتعلیمی/اسناد  .4

ه سارری نشاده باشاد،    که از صدور آن بیشتر از شش ماا د، فورم خلص سوانح تائید شده نباش که در ادارات دولتی دارای تجربه کاریمتقاضیانی .5

 ارائیه نمایند.

و اسناد معتبر که وزارت صحت عامه و یاا ساایر    کار داد کاپی قرارباشند، ها و موسسات خصوصی دارای تجربه کاری میکه در شرکتمتقاضیان .6

ر نامده هدا و   از ارسال تصدیق نامه ها، تقددی . مراجع ذیربط از ثبت و راجستر شرکت/موسسه متذکره تصدیق نموده باشد، نیز ارائیه نمایند.

   د.داری نمائی آ خودسایر اسناد اضافی جد

وزارت تحصیالت عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتاو  ارزیاابی را یکجاا ضام      از جانب اسناد تحصیلی خارج مرز که .7

 .فورم درخواستی نمایند

از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهات روشان شادن موضاوع باه       مشکوک به نظر برسد بعد ناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدا هاگاه اسهر .8

   .گردندمعرفی میهای عدلی و قضایی  ارگان

 روشن و قابل خوانش باشد،   باید  دارند،یه میئرا که اراکاندیدان محترم  کاپی اسناد  .2

 ( تماس گرفته حل مطلب نمایند.1747686764ضرورت به شماره ) ی،محترم در صورت متقاضیان  .11
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